SNFK ARJEPLOGSFJÄLLEN
UKL/ÖKL 20190426,
Domare: Mikael Kangosjärvi
Mark:Plogstationen
Förhållande: Strålande väder sol svaga vindar och turboföre. Nästan alla hundar fick chans
på ripor
Ukl
EST GIDDES O WADA SE35083/2018, äg & för Stefan Keisu, Luleå
Vada startar i mkt bra fart och stil hon söker stort och öppet men med bra kontakt med sin
förare. Ripor i luften på långt håll i omr där hon är. Stånd vi ser riporna på backen, dom börjar
att röra på sig då kan hon inte hålla sig utan går på och stöter samt förföljer långt. 2:dra släpp
fortsätter sitt något öppna sök ny stöt och hon drar några skall samt förföljer långt igen. Jag
väljer att avsluta henne då hon verkar vara för het idag. EB: FF, två släpp ,totalt 25 minuter 0
Ukl
GST GIRIFJÄLLETS GZ LILO SE48496/2017, äg Katarina Fryksten, Ramvik, för Anna-lena
Hoyer
Lilo startar i mkt bra fart och stil. Hennes sök är bra men saknar lite format. Hon fortsätter så
alla fyra släpp. Stånd reser villigt men tomt i sista släpp går hon på en stöt och förföljer långt.
EB: FF, Fyra släpp , totalt 50 minuter 0 Ukl
PT KARACANIS SPIRIT NO42170/18, äg & för Öystein Nilsen, Bodö
Spirit startar i mkt bra fart och stil hennes sök är mkt stort och öppet. Jag ser hon ta sig en
lång tur efter några ripor. I hennes sista släpp blir hon för svår att kalla in då hon i drar långt
upp på fjället istället för att komma till sin förare. Så hon får utgå. EB: FF, tre släpp , totalt 47
minuter 0 Ukl
PT KARACANIS VILJA NO422171/18, äg Terje Lagaard, Bodö, för Öystien Nilsen
Vilja startar i mkt bra fart och stil hennes sök är Stort och lite öppet men med god kontakt
med föraren. På slutet av dagen går hon på en stöt och förföljer långt, ripan slår ca 100meter
bort som hon stöter igen och förföljer långt. EB: FF, tre släpp , totalt 45 minuter 0 Ukl
EST HÖGFJÄLLSHUNDENS FLINGA SE20917/2018, äg & för Erik Tullsten, Östersund
Flinga startar i mkt bra fart och stil. Direkt efter släpp stöter hon en ripa som går efter långt.
Hennes sök är stort med fina breda slag med bra kontakt med sin förare. Hon fortsätter sitt
fina sök hela dagen på slutet av dagen stånd riporna lättar på för långt håll och hon går efter
långt. Nytt stånd på order reser hon villigt precis ripor acceptabelt lugn i flog och skott för
denna klass. EB: FF, tre släpp , totalt 45 minuter 3 Ukl

GST RYPEMYRA´S CHANZA SE53362/2018, äg & för Kristina Edh, Järpen
Chansa startar i mkt bra fart och stil hennes sök är stort öppet med dålig kontakt med sin
förare. Hon söker långt bort ifrån oss och samarbete saknas. I sista släpp är hon borta till slut
ser vi henne springa efter ripor långt. Jag väljer att avsluta henne då hon jagar för sig själv.
EB: FF, tre släpp , totalt 48 minuter 0 Ukl
Ökl

EST J SKEDOMS MIRA SE22217/2013, äg Linda Ekström, Umeå, för Carl-Anton Olofsson
Mira startar i mkt bra fart och stil. Hon söker i stora slag i god kontakt med sin förare. 2:dra
släpp fortsätter sitt fina sök vi ser ripor flyga förbi oss så vi går ditåt där går Mira på en stöt
och stoppas av sin förare mkt bra. I sista släpp så anmäler föraren stånd på väg dit ser jag fjäll
ripan sitta på en sten. På order reser Mira ripan helt lugn i flog och skott apportera utm. EB:
FF, Fyra släpp , totalt 70 minuter 1 Ökl
IRSH HADSELÖYAS BOSS SE21615/2017, äg & för Micael Kerttu, Kalix
Boss startar i mkt bra fart och stil. Han avsöker fjället i fina breda slag i god kontakt med sin
förare. 2:dra släpp fortsätter som tidigare men går på en stöt och förföljer för långt så han får
utgå. EB: FF, två släpp , totalt 31 minuter 0 Ökl
GST SANSETTERS TUESDAY SE21477/2016, äg & för Susann Hortell, Hörnefors
Tuesday startar i bra fart i fin stil. Hon börjar lite försiktigt och saknar format på söket. Under
dagen så blir söket lite bättre och hon får mer mark med sig. Hon kommer ej för fågel. EB: IF,
Fyra släpp , totalt 64 minuter 0 Ökl
GST J ZETTERTJÄRNS VAMP SE43258/2013, äg & för Kristina Edh, Järpen
Wamp startar i mkt bra fart och stil hon söker öppet och saknar bredden på söket då söket blir
långt framför oss. Stånd på fjällripor på order reser hon villigt i etapper precis ripor helt lugn i
flog och skott apporterar mkt bra.2:dra släpp blir hon svårstyrd och jagar för sig själv långt
bort i fel marschriktning lyssnar ej på sin förare. Så jag väljer att avsluta henne EB: FF, två
släpp , totalt 35 minuter 2 Ökl
IRST HADELSÖYAS HERDIZ HANZZEN SE14750/2017, äg & för Magnus Dahlgren, Luleå
Härdiz startar mkt bra fart och stil, hennes sök är stort med fina slag med god kontakt med sin
förare.2:dra släpp fortsätter sitt fina sök stånd på order reser hon precis ripa men förföljer för
långt i denna klass så hon utgår. EB: FF, två släpp , totalt 33 minuter 0 Ökl
EST J HERRSKAPETS MY FAMOUS ROSE SE24407/2015, äg & för Agneta Boman
Andersson, Öjebyn
Rose startar i mkt bra fart med fin stil, Hon söker mkt bra med fina slag med bra kontakt. Hon
fortsätter sitt fina sök hela dagen. I sista släpp går hon på två stötar och stoppas av sin förare.
På slutet av släppet ser vi hon ta ett stilfullt stånd .När vi nästan är framme ser vi riporna som
börjar att röra på sig och lyfter. Vid skottet så springer hon fram till säte och stannar där. Hon
apporterar mkt bra. EB: FF, tre släpp , totalt 45 minuter 3 Ökl
IRST HADELSÖYAS CHILLI SE47953/2017, äg Robert Eskilsson, Umeå för Royer Andre
Chilli startar i mkt bra fart och stil hon söker stort och öppet men får mycket mark med sig i
god kontakt. Vi ser hon ta ett liggande stånd långt ut till höger. På order reser hon mkt villigt
riporna hon är acceptabelt lugn i flog och skott apporterar utmärkt .EB: FF, ett släpp , totalt
17 minuter 3 Ökl
ESH JAKTSTORMENS BIRK SE17506/2017, äg & för Kimmo Koivumaa, Risörund
Birk startar i mkt bra fart och stil hon söker stort och öppet men med bra kontakt han blir bort
en stund i ett av släppen. Han har ett stånd men det var tomt i sista släpp går han på en stöt
och förföljer för långt i denna klass utgår. EB: FF, tre släpp , totalt 43 minuter 0 Ökl
Mikael Kangosjärvi
Hortlax 20190430

